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pénteken dtélelöíi leiariósiaííali 
c i f c i i v l ü s z é r a l e & r e e t c s í 

Egy lakarm dny nagy kereskedő a rendőrségen 
Budapest, április 25. A honvédelmi minisz-

térium hetekkel ezelőtt bizonyos anyagi vo-
natkozású ügyekkel kapcsolatban szigr -u vizs-
gálatot indított meg. A nyomozás s e in a 
merindi ott . i s á'a ot kiterjesztették epj aktív 
tüzéralezredes ellen is és ennek az lett az ered-
ménye, hogy a főparancsnokság a tüzeralez-
redest letartóztatta. Az alezredes nevét nem 
hozták nyilvánosságra, miután a vizsgálat e 
pillanatban is tart, a bűnösség látszata fenn-
forog, viszont az alezredes ártatlansága is 
kiderülhet. A letartóztatást tegnap este a bu-
dapesti vegyesdandárparancsnok rendeletére 
foganatosították. 

Nagyobbszabásu ügyről van szó, a vizsgálat 
aktáit maga Gömbös honvédelmi miniszter 
ismételten átvizsgálta és Németh tábornok-
hadbíró, a hadbírósági osztály főnöke, ma dél-
előtt is többször jelentést tett Gömbös minisz-
ternek az ügy ujabb fázisairól. Katonai kö- j 
rökben a legdiszkrétebben kezelik az egész I 

ügy° s ennek okául elsősorban azt hozzák 
fel, hogy az ügy egyes részletei tisztázatla-
nok, a megindi'.ott vizsgálat ezidőszerint nem-
csak hogy nincs befejezve, de a legszélesebb 
mederben folyik tovább és így érthető, hogy 
ennek befejezése előtt a részletekről nem akar-
nak nyilatkozni. 

A részletek tisztázása után maga a minisz-
ter fogja a nyilvánosságot informálni. A le-
tartóztatott alezredes kihallgatása az egész dél-
előtt 'olyamán tartott és hír szerint bele 
fog nyúlni a késő délutáni órákba. 

A rendőrségen ma egész nap folytak a ki-
hallgatások. Kihallgatták Lühnsdorf Ferenc 
termény- és takarmánynagykereskedőt. akit 
este visszakísértek a rendőrségi cellába. Az 
eljárás kőzokirathamisitás büntette miatt fo-
lyik, megvizsgálják a szállításokra vonatkozó 
összes iratokat. Holnap az ügyben további in-
tézkedések várhalók. 

Ot óvodában 
napközi otthont rendeznek be 

Értekezlet a városházán 
{A Délmagyarország munkatársától.) A 

februári közgyűlésen dr. Szepesiné Szamek 
Sára törvényhatósági tag indítványára elren-
delte a közgyűlés a napközi otthonok felállí-
tását és a szükséges intézkedések megtételé-
vel a polgármestert bizta meg. A polgár-
mester továbbadta a megbízást dr. vitéz Szabó 
Géza kulturtanácsnoknak, aki a szakemberek 
bevonásával az ügyben pénteken megbeszélést 
tartott. A megbeszélésen végleges eredményre 
jutottak, elhatározták, hogy öt óvodában ál-
lítanak fel napközi otthonokat, amelyekoen 
egyenkint 80—90 gyermek számára lesz hely. 
Ezek a gyermekek a nappali órákat töltik 
majd el a napközi otthonokban, ahol meg-
felelő ápolásban és ellátásban részesülnek, 
ebédet kapnak és a késő délutáni órákban 
adják vissza őket szüleiknek. A napközi ottho-
nok berendezése és felszerelése óvodánkint 
5—6000 pengőbe fog kerülni. 

Nagyobb problémát jelentett az élelmezés 
kérdéséhek megoldása, mert egészségügyi 

szempontból igen fontos az, hogy a gyer-
mekek frissen készített meleg ételt kapjanak. 
Ha minden óvodában a napközi otthonok szá-
mára külön konyhát állítanának fel, a 
konyhaedények és főzőeszközök beszerzése 
nagy mértékben megdrágította volna az ott-
honok felállítását A megbeszélésen abban ál-
lapodlak meg, Jiogy a napközi otthonok élel-
mezését központi konyhával oldják meg. A 
központi konyhát az árvaházban szerelik fel, 
ahol 250 gyermek számára főznek és a kész 
ételeket thermos edényekben küldik szét a 
napközi otthonodba. Valószínűleg junius 1-én 
megkezdik működésüket a napközi otthonok. 

Az értekezleten kijelölték azt az öt óvodát, 
amely alkalmas a napközi otthonok felállítá-
sára. Otthont rendeznek be a Hóbiárt basa-
uccai és a Szabadság-téri óvodákban, amelyek 
apácanővérek felügyelete alatt működnek, 
ezenkívül a Hunyadi-téri, a Katona-uccai és 
az egyik Somogyi-telepi óvodákban, amelyek 
állami Ővónők vezetésével működnek. 

A színházi levelek lequfabb fordulata: 
a rendőrség váratlanul befefezle a nyomozást 
Az iratokat tovább! eljárás végeit átteszi az ügyészséghez, a lefoglal! Írógépet 

pedig visszaadja a színháznak 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

nagy port felvert színházi levelek ügyének 
rendőrségi része pénteken délelőtt váratlanul 
lezárult. Mint ismeretes, a rendőrséghez a 
névtelen levelek irója ellen feljelentés érke-
zett, amelyhez később csatolták két írásszak-
értő véleményét. A Délmagyarország íészlete-
sen beszámolt mind a két szakvéleményről, 
amelyekben a két szakértő, Físchhof Gyula és 
Újlaki Béla megállapították, hogy a névtelen 
levelek és a színház tagjaihoz intézett szer-
ződletési levelek egy és ugyanazon gépen íród-
tak. 

A rendőrség nyomozó munkája tudvalevő-
leg a szegedi színház írógépének lefoglalá-
sával kezdődött, miután a rendőrség vezető-
jének nyilatkozata szerint »gyanú merült fel 
abban az irányban, hogy a névtelen leveleket 
a színház- írógépén irták«. A közbejött hús-
véti ünnepek alatt a nyomozás szünetelt és a 
rendőrség arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy addig semmiféle kihallgatást nem l'oga-

aatosit,, amig Kürthy Győrgyöt ki nem hall-
gatja. 

Kürthy csütörtökön Szegedre érkezett és a 
nyomozást végző dr. Papp Menyhért szóbeli 
idézésére pénteken délelőtt megjelent a rend-
őrségen, ahol a rendőrtanácsos szobájában egy 
óra hosszáig tartózkodott. Dr. Papp részle-
tesen kihallgatta Kürthy Györgyöt a ktvelek 
ügyében. Kürthy kijelentelte, hogy sejtelme 
sincs arról, hogy a névtelen leveleket ki irta. 
A kihallgatás után dr. Papp azonnal dr. Duócz 
Béla főkapitányhelyettesnek lereferálta az 
ügyet, azután a rendőrség meghozta a dön-
tését, amely szerin' 

Kürthy György kihallgatásával 
a rendőri nyomozást befejezett-
nek nyilván tja és az összes ira-
tokat további eljárás végett az 

ügyészséghez átteszi. 
A rendőrség döntése természetesen maga 

után vonja, hojy mindazoknak a kisgyülési 

Hogy 

, Jeni ütik a jogászt agyon"... 
nz bizonyos . . ! 
de nz Is bizonyos, hogy 

ez lesz Buster Keaton 
legfőbb bohózolnl 

H«l|6, Be|véro»l 

tagoknak a kihallgatásától, akik névtelen leve-
leket kaptak, de a tervbe vett többi személy 
kihallgatásától is eltekintenek. 

Értesülésünk szerint a rendőrség a lefoglalt 
színházi írógépet i-ővideáen visszaadja a szín-
háznak. A gépről a rendőrség iráspróbákat 
vett, de szakértői véleményt a próbákról nem 
készíttetett, aminek az ís oka lehet, hogy a 
színházi Írógép írásának szakértői felülvizsgá-
lására már nincs is szükség. 

Kürthy Györggyel Kihallgatása után beszél-
getni akartunk erről az ügyről. Kürthy azon-
ban arra való hivatkozással, hogy a rendőr-
ségen megígértették vele, hogy vallomásáról 
a sajtót nem informálja, minden. felvilágo-
sítás elől elzárkózott. 

M@9eg idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban az idő a nap folyamán vál-
tozóan felhős volt és a hőmérséklet 25—27 
Celsius fokig emelkedett. Sem zivatart, sem 
esőt nem jelenteltek. Prognózis: Meleg idő, 
zivatarokkal, 

A Zeppelin szombaton 
London fölé repül 

London, április 25. A Gráf Zeppelin szom-
baton délután 3 óra tájban fog London fölé 
érkezni és lehetőleg a wembleyi stadion felett 
fog elrepülni, amikor ott éppen kupadöntőt 
játszanak. Itt a Gráf Zeppelin egész alacso-
nyan fog repülni és tisztelegni fo? a királyi 
páholyban ülő yorki herceg előtt. 

Pap Géza államtitkár 
az OTI élén 

Budapest, április 25. Pap Géza népjólétig 
államtitkár — aki mint ismeretes dr. Pop 
Róbertnek, a szegedi ügyvédi kamara alel-
nökének fivére — ma délelőtt átvette az Or-
szágos Társadalombiztosító Intézet vezetését 
Az "intézetben, értesülésünk szerint, messze-
menő változások várhatók. Május 1-én elbo-
csátanak az intézet kötelékéből 300 ideiglenet 
alkalmazottat, továbbá 200 ápolót, szolgát és 
altisztet. Az intézet státusa a jövőben 2736 
tisztvis* 'öböl fog állani. Az elbocsátásnál első-
sorban a minősítéseket veszik figyelembe, to-
vábbá a családi állapotot, a katonai szolgá-
latot és azt is, hogy a tisztviselők kapnak-e 
valahoxinan más alkalmazás után járó nyug-
dijat. Megszűnik az intézetnél a vezérigaz-
gatói helyettesi intézmény, de az elnökség 
összetételében nem lesz változás. 

4 1 
fillérrel leszállítottuk, a 

l e $ e n y e r 
Ár Át, ek minőség változatlan — 

Közpo nti Tejcsarnok Rt, 
HöklaibEit. MS Kenvérijrem. 

PANNÓNIA SZALLO 
BUDAPEST, Vin., RAKOCZ1-UT 3. 

Elsőrangú száll*, ÁT előkelő családok régi, jó-
hirnevü találkozóhelye a főváros központjában. 
4. legmodernebb felszerelés és minden kénye 
lem. Fürdők. Hideg és meleg folyóvíz minden 

szobában 937 


